Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Nazwa zbioru danych

System Geoinformatyczny Ewidencji Nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie
i będących we władaniu ZDW

Data wpisu do rejestru / Data ostatniej
aktualizacji

27.05.2015 r./ -

Administratora danych

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 – 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, REGON: 470850645

Podmiot, któremu powierzono
przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z art. 31a Ustawy
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, 91 – 423 Łódź, ul. Solna 14.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 460).

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Pełnienie funkcji zarządcy drogi, polegające m.in. na: planowaniu inwestycji, opiniowaniu
wniosków o lokalizację inwestycji w pasie drogowym i wzdłuż pasa drogowego, weryfikacji
projektów organizacji ruchu, nabywaniu nieruchomości pod pasy drogowe dróg wojewódzkich
i gospodarowaniu nimi.

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze

Właściciele, użytkownicy wieczyści i inne osoby, którym przysługiwało lub przysługuje prawo
do nieruchomości zajętych lub przeznaczonych na pasy dróg wojewódzkich na terenie
Województwa Łódzkiego.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, seria i nr dowodu
osobistego, nazwa firmy, adres, NIP, PESEL, telefon, nr działki, kwota odszkodowania, numer
rachunku bankowego.

Sposób zbierania danych do zbioru

Od osób, których dane dotyczą; z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Dane nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Odbiory danych

-

Przekazanie danych do państwa trzeciego
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Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Nazwa zbioru danych

Dane dotyczące zawierania umów na sprzedaż środków trwałych

Data wpisu do rejestru / Data ostatniej
aktualizacji

27.05.2015 r./ -

Administratora danych
Podmiot, któremu powierzono
przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z art. 31a Ustawy
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 – 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, REGON: 470850645

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Zawieranie umów na sprzedaż środków trwałych.

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze

Kontrahenci.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/firmy, telefon.

Sposób zbierania danych do zbioru

Od osób, których dane dotyczą.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Dane nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Odbiory danych

-

Przekazanie danych do państwa trzeciego

-

MiCOMP Systemy Komputerowe, 40 – 045 Katowice, ul. Astrów 7
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.).
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Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Nazwa zbioru danych

Dane dotyczące postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych

Data wpisu do rejestru / Data ostatniej
aktualizacji

27.05.2015 r./ 16.03.2016 r.

Administratora danych
Podmiot, któremu powierzono
przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z art. 31a Ustawy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 – 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, REGON: 470850645
MiCOMP Systemy Komputerowe, 40 – 045 Katowice, ul. Astrów 7

Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015, poz. 460 z poźn. zm.).; Ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.
U. 2013, poz. 687 z poźń. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004, Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.); ustawa
z dnia 3 sierpnia 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), ustawa
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015, poz. 469), ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.).

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Wydawanie oraz uzgadnianie decyzji administracyjnych, niezbędnych do wykonywania zadań
zarządcy drogi.

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze

Strony postępowań administracyjnych.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/firmy, NIP, PESEL, telefon, imiona rodziców.

Sposób zbierania danych do zbioru

Od osób, których dane dotyczą; z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Dane nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Odbiory danych

-

Przekazanie danych do państwa trzeciego
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Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Rejestr zmian:
1.

Aktualizacja zbioru danych osobowych Dane dotyczące postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych dokonana
z dniem 16.03.2016 r.:
1)

w polu Podstawa prawna przetwarzania dodaje się „ustawa z dnia 3 sierpnia 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz.
1235 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015, poz. 469), ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.)”;

2)

pole Cel przetwarzania otrzymuje brzmienie „Wydawania oraz uzgadnianie decyzji administracyjnych, niezbędnych do
wykonywania zadań zarządcy drogi”;

3)

w polu Zakres danych osobowych dodaje się „imiona rodziców” oraz skreśla „data urodzenia”.

Opracował:
Piotr Rzodkiewicz - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 r., poz. 719).
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